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Vad blir nästa omvälvande förändring i världen? 
Framtidsutskottets skrivtävling om framtidens svarta svanar 
 
 
 
Riksdagens framtidsutskott arrangerar en öppen skrivtävling om temat Svarta svanar. Med svarta svanar 
(black swans) avser den futurologiska forskningen sällsynta, osannolika, överraskande och oväntade 
händelser som kan få mycket omfattande konsekvenser, antingen positiva eller negativa. 
 
Utskottet ser sig om efter tankar, uppfattningar och visioner om hur världen och livet i framtiden kommer 
att se ut. 
 
Begreppet svart svan härrör från en gammal västerländsk uppfattning att svanar bara kan vara vita. På 
1600-talet fick man emellertid veta att det i Australien också fanns svarta svanar. Enligt nationalekonomen 
Nassim Taleb förändras världen mest av mycket osannolika och oväntade händelser. 
 
Världsomstörtande händelser kan inträffa på vilket område som helst – i naturen, tekniken, politiken, 
kulturen, umgänget mellan människor, seder och vanor, våra uppfattningar om vilka vi är och vilka frågor 
som är viktiga för oss. Människan kan aktivt bidra till dem eller så kan de vara oavsiktliga konsekvenser av 
mänsklig verksamhet. Det kan också vara fråga om sådant som människan inte kan påverka.  
 
Exempel på svarta svanar är Sovjetunionens sammanbrott, terrorattackerna den 11 september och möjligen 
också den arabiska våren. Exempel på betydande brytpunkter inom tekniken är järnvägarna, elektriciteten 
och förbränningsmotorn, lika väl som den kemiska industrin, transistortekniken, nöjeselektroniken, radio 
och teve, för att inte nämna den utbredda användningen av mikrodatorer och mobiltelefoner, datanät och 
dataprogram och de sociala mediernas frammarsch. 
 
Vill du ligga i framkant och gå till historien som en nytänkare som förstod och såg framtiden före andra? 
Vad blir nästa omvälvande förändring i världen? Föreslå nästa svarta svan för framtidsutskottet och skriv 
en kort berättelse om hur vår framtid kan se ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tävlingsregler: 
 

1. Tävlingen är öppen för alla. 
2. Skriv en kort berättelse om en överraskande framtida vändning på högst 10 sidor och 21 000 

nedslag (fontstorlek 12, radavstånd 1,5) och skicka in den till framtidsutskottet. 
3. Stilart och sätt att behandla temat är valfria. Din berättelse får vara skönlitterär, essäistisk eller som 

ett reportage, hur du vill. Den ska vara skriven på finska eller svenska. 
4. Tävlingsbidragen skickas till framtidsutskottet per e-post och vara framme senast 31.8.2012 klockan 

16.00. Adressen är: mustat.joutsenet@eduskunta.fi . Bidragen ska skickas som e-postbilagor i MS 
Word eller OpenOffice [inte i pdf- format]. 

5. Skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter på bidraget. Använd inte signatur. 
6. Tävlingsbidragen kommer att bedömas av en jury innan 31.10.2012. Juryn består av 

framtidsutskottet och en rad inkallade experter. Jurymedlemmarna får föreslå förbättringar i de 
texter som publiceras enligt normala redaktionella regler. Texterna får också finslipas språkligt 
enligt finskans eller svenskans rättskrivningsregler. 

7. Vinnarna bjuds in till riksdagen när tävlingsresultatet tillkännages. Vinnaren får ett presentkort på 1 
000 euro för en studieresa. Dessutom delas två hedersomnämnanden ut, presentkort på 500 euro var 
för en studieresa. 

8. De 10–30 bästa bidragen ska ingå i en bok som framtidsutskottet ger ut. De läggs möjligen också ut 
på framtidsutskottets webbplats eller andra forum för diskussion om svarta svanar efter tävlingen, 
till exempel i samarbete med skolorna. Boken kan ges ut i olika språkliga versioner (finska, 
svenska, engelska) och som e-bok. Förlaget Tammi samarbetar med framtidsutskottet om 
utgivningen. 

9. Framtidsutskottet får fritt utnyttja de tävlingsbidrag som juryn tar fram (vinnare, 
hedersomnämnanden och övriga bidrag som tas ut för att publiceras). Namnet på skribenten nämns i 
varje text som ges ut på olika forum. Dessutom betalas ett arvode på 50 euro för varje text som 
publiceras. Arvodet betalas bara en gång oavsett hur ofta och i hur många medier texten publiceras. 
Skribenterna får inte publicera de utvalda texterna någon annanstans förrän två år efter det att de 
getts ut i den tilltänkta publikationen. 

10. Skribenterna godkänner reglerna och upplåter publikationsrättigheterna när de deltar i tävlingen. 
 
 
Närmare upplysningar:  
 
Riksdagsledamot, framtidsutskottets ordförande Päivi Lipponen, paivi.lipponen@eduskunta.fi, tfn 09 4321 
Utskottsråd Paula Tiihonen, paula.tiihonen@eduskunta.fi, tfn 050 550 75 48 
Sakkunnig Olli Hietanen, olli.hietanen@utu.fi, tfn 0500 77 43 78 


